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The education plays an important role in the turn to good of ICT for the development. The 
education and ICT have a mutual relationship in this context. As a intensive knowledge do-
main, ICT needs education in order to form the ability and to introduce new capabilities of 
technology. In the same time the use of ICT in schools and universities has the potential to in-
crease the quality and the accessibility of education.  
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aracteristici definitorii 
Conceptul unui ghid strategic pentru uti-

lizarea tehnologiei informatiei si com unica-
tiilor (TIC) în educatie este un mecanism fle-
xibil si efectiv pentru planificare si coordona-
re. Un aspect important al cadrului se refera 
la rolurile diferite pe care le pot juca compa-
niile din domeniul TIC în ghidul strategic. 
Aceste firme pot � sa ofere îndrumari pr i-
vind abilitatile cerute pe piata, � sa se asoc i-
eze cu entitatile educationale pentru a crea 
continut si instrumente educationale si � sa 
atraga studentii si alti benef iciari ai sistemu-
lui ca angajati. Participarea sectoarelor priv a-
te asigura conce ntrarea ghidului asupra bene-
ficiului pe termen scurt, ca si asupra obiecti-
velor strategice pe termen lung.  
Caracteristicile ghidului propus pentru TIC în 
educatie se refera la formarea unui cadru 
deschis în locul unui program rigid si la con-
centrarea asupra generarii si coordonarii 
initiativelor urmarite  de la care se asteapta sa 
adauge valoare în avantajul lor, si sa nu se 
limiteze la o functie de planificare pe termen 
lung. Avantajele utilizarii TIC în educatie vi-
zeaza o serie de aspecte legate de creativitate 
si se concretizeaza  prin urmatoarele obiecti-
ve: 

 sa ofere îndrumare si coordonare pe n-
tru entitati active în tehnologie si educatie; 

 sa minimizeze duplicarea initiativelor 
si sa promoveze eforturile comple mentare; 

 sa sus tina initiativele specifice pentru 
beneficiul obiectivelor creativitatii; 

 sa creasca eficienta prin împartirea si 
standardizarea resurselor; 

 sa se comporte ca un selector public 

al initiativelor; 
 sa asigure un mecanism pentru politi-

ca de dezvoltare, transferul de cunostinte si 
recapitulare. 
O strategie de acest gen pentru evaluarea TIC 
în educatie si creativitate trebuie sa vizeze un 
consortiu de institutii format din institutii gu-
vernamentale, organizatii internationale si 
regionale de dezvoltare, participanti din sec-
torul privat, reprezentanti academici ai scoli-
lor si universitatilor , entita ti de cercetare si 
dezvoltare , organizatii nonguvernamentale  
etc. O parte din entitatile participante pot fi 
mai active decât celelalte sau îsi pot asuma 
roluri si responsabilitati diferite. Rata de par-
ticipare a fiecarei entitati poate varia în timp 
si se pot alatura unele noi consortiului în di-
ferite stadii ale evolutiei sale. 
Datorita naturii sale flexibile si deschise, 
ghidul strategic pentru TIC în educatie si 
creativitate nu necesita un set de participanti 
coordonati cu foarte mare atentie, ci mai de 
graba o masa mare de entitati care sustin, se 
conformeaza si/sau contribuie la componen-
tele sale diferite, în una sau mai multe arii ale 
obiectivelor subliniate mai sus. Pe de alta 
parte, natura deschisa a unei asemenea stra-
tegii necesita un program activ de promova-
re, pentru a asigura entitatilor importante po-
sibilitatea promovarii propriilor initiative. 
 
Obiective si initiative  
La fiecare stadiu al progresului ghidului stra-
tegic, atât în stadiul de dezvoltare cât si în cel 
de executie, initiativele urmarite pot furniza 
mecanismul primar pentru obtinerea rezulta-
telor. Initiative le pot fi folosite în mai multe 
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scopuri concrete: 
 explorare prin testarea ipotezelor che-

ie prin intermediul proiectelor cu scop limi-
tat; 

 validare prin elaborare de proiecte pi-
lot pentru a verifica un sir de actiuni înaintea 
implementarii totale ; 

 implementare prin programe care 
contin scopurile propuse prin intermediul 
ghidului strate gic; 

 estimare prin eficienta initiativelor si 
a ghidului pentru control si luarea deciziilor; 

 definire prin generarea standardelor, a 
indicatiilor si a datelor critice pentru înlocui-
rea ghidului. 
Este important sa fie definite scopurile, obi-
ectivele si partile componente ale ghidului 
pentru TIC în educatie si creativitate, în con-
textul cadrului descris. Acestea vor oferi o 
directie generala si vor forma bazele pentru 
organizarea si evaluarea planurilor si initiati-
velor specifice. Ghidul ar trebui sa se com-
porte ca un plan pentru: 

 contributia TIC la îmbunatatirea cali-
tatii si disponibilitatii educatiei; 

 contributia directa la dezvoltarea sec-
torului TIC în rândul studentilor si profesor i-
lor; 

 cresterea nivelului literaturii TIC în 
rândul studentilor si profesorilor; 

 oferirea accesului la TIC studentilor 
si profesorilor. 
Ultimele doua obiective sunt considerate ca 
scopuri principale ale efortului introducerii 
TIC în educatie si creativitate. Ghidul pentru 
TIC în educatie ar trebui proiectat pentru a 
ajuta aparitia unei generatii de tineri profes i-
onisti � pentru a obtine participarea pe pla-
nul global al informatiei si tehnologiei prin 
dezvoltarea gândirii creative si acomodarea 
cu noul mediu, � pentru a promova colabo-
rarea cu alti colegi, � pentru a îmbunatati 
practicile pedagogice si administrative în sis-
temul educational al TIC si � pentru a usura 
dezvoltarea si folosirea produselor si servicii-
lor TIC. 
Principalele arii ale ghidului strategic pentru 
TIC în educatie si creativitate sunt: 

 Proiectarea curriculum-ului si refor-
ma pedagogica: introducerea unor subiecte 

noi concentrate asupra proiectelor TIC si re-
facerea subiectelor traditionale pentru a pr o-
mova studiul activ, gândirea creativa si folo-
sirea eficienta a TIC. 

 Continutul si resursele de învatare: 
crearea continuturilor si instrumentelor edu-
cationale si construirea capacitatii pentru de-
sign-ul local, dezvoltarea si folosirea resurse-
lor educatiei TIC. 

 Infrastructura TIC : crearea infrastruc-
turii telecomunicatiilor, hardware-ului si sof-
tware-ului pentru a sustine introducerea TIC 
în educatie. 

 Resursele umane: pregatirea continua 
a cadrelor didactice. 

 Cercetarea si dezvoltarea : înregistra-
rea cercetarilor si dezvoltarii în academii si 
sectorul privat al educatiei TIC în colaborare 
cu persoane din toata lumea. 
Orice plan strategic de înalt nivel pentru TIC 
în educatie si creativitate va trebui în mod 
necesar sa fie coordonat cu un plan de master 
pentru TIC existent la nivel national si regio-
nal, dar si cu politici ale sistemului educatio-
nal national. Prin dezvoltarea capacitatii de a 
promova produsele de învatare si a instru-
mentelor de educatie online, ghidul strategic 
poate oferi o alternativa la serviciile generice 
de dezvoltare software bazate pe un avantaj 
al unui cost scazut, ca un mijloc al particip a-
rii pe pietele globale. 
Contributia TIC poate fi fundamentala în 
acest context, calitatea ridicata a educatiei 
oferind una din componentele principale ale 
oricarui plan de master pentru dezvoltare si 
în special una bazata pe promovarea de noi 
tehnologii. O strategie generala a TIC este  
implementarea calitatii, accesibilitatea infra s-
tructurii tehnologice si îmbunatatirea resurse-
lor. Aria bazata pe TIC în educatie va fi una 
dintre primele care va beneficia de aceste 
avantaje, creând un lant de reactii în cresterea 
calitatii capitalului uman printr-o educatie 
mai eficienta. 
Refacerea si îmbunatatirea învatarii subiecte-
lor de informatie a tehnologiei în scoli repre-
zinta o trasatura importanta în toate eforturile 
pentru crearea unui curriculum national re-
cent si în toate reformele de educatie. Ghidul 
are doua roluri importante în acest context: 
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� sa ajute planurile de dezvoltare efectiva  a 
acestui program si � sa sustina aplicarea 
lor. Principalele componente care definesc 
structura ghidului strategic pentru TIC în 
educatie si creativitate vizeaza urmatoarele 
aspecte: 

 Implementarea planului de master: 
defineste dependenta, controlul mecanisme-
lor si aspectele de planificare ale altor proiec-
te pentru ghidul educatiei TIC. 

 Planul financiar: include estimari de 
buget si planuri de afaceri pentru diferite arii 
ale obiectivelor ghidului. 

 Privire generala asupra conditiilor 
curente si a tendintelor: ofera statistici curen-
te si date în institutiile educationale, deprin-
derea accesibila, niveluri de acces curente si 
protejate la tehnologie. 

 Cadrul institutional: este alcatuit din 
cadrul contractual si parteneriat, definind ro-
lurile si relatiile organizatiilor legate de ghi-
dul strategic. 

 Portofoliul initiativelor de actiune: 
liste, implementari, planuri de coordonare si 
proiecte pilot legate de ariile de interes difer i-
te ale ghidului. 

 Metodologia: defineste parametrii de 
evaluare. 

 Raspândirea strategiei: propune pla-
nul pentru cresterea precautiei si atragerea 
cat mai multor adepti ai ghidului strategic 
pentru TIC în educatie. 
La nivel universitar, învatamântul la distanta 
este una din manifestarile cele mai importa n-
te ale utilizarii TIC în educatie. Eforturile de 
dezvoltare în acest domeniu necesita coordo-
nare cu politicile nationale de acreditare, te s-
tare si confirmare, ca si înregistrarea echipe-
lor de cercetare si dezvoltare în institutiile 
nationale de înalta educatie. Unul din obiec-
tivele ghidului strategic pentru TIC în educa-
tie este de a îmbunatati practicile pedagogice 
si administrative în sistemul educational, in-
clusiv sustinerea acestor tipuri de initiative în 
aplicarea celor mai bune practici si în folos i-
rea tehnologiei. 

 
Metodologie 
Metodologia pentru dezvoltarea si elaborarea 
ghidului strategic pentru TIC în educatie si 

creativitate ar trebui sa acorde prioritate me-
canismelor care a ccelereaza livrarea de rezul-
tate palpabile în perioade scurte de timp. Mo-
tivul acestei tendinte este golul existent între 
regiunile lumii unde impactul TIC în societa-
te este deja substantial, pe când în alte regi-
uni, ca de exemplu România, este înca minor 
si acest gol creste rapid. În acest timp, prin 
natura sa, TIC se poate comporta ca un factor 
care da la o parte barierele de acces si ofera 
oportunitati imediate pentru impactul pozitiv 
care poate fi captat prin initiativele fast-track 
si contribuie la umplerea golului. 
 
Multe proiecte independente sunt planificate 
pentru viitorul apropiat. Este important a 
echilibra aceste eforturi si de a le oferi alaturi 
de un cadru de coordonare a ghidului strate-
gic al TIC în educatie. Multe dintre acestea 
pot forma parti ale portofoliului initial, men-
tionat mai sus.  
Ghidul strategic pentru TIC în educatie tre-
buie sa stabileasca niste legaturi cu planurile 
de înalt nivel pentru strategia dezvoltarii TIC 
pe de o parte si politica educa tiei, mai ales la 
nivelul scolilor publice, pe de alta parte. Ghi-
dul poate fi dezvoltat la nivel na tional si apoi 
folosit ca un model la nivelul regiunilor. Al-
ternativ, poate fi adoptata o concentrare regi-
onala pentru a dezvolta modelul general si 
care sa fie implementat ca instanta specifica 
în fiecare context na tional.  
Un posibil scenariu de nivel înalt pentru dez-
voltarea strategiei include urmatoarele etape: 

1.  Stabilirea unui grup de lucru cu initia-
torii cheie pentru a redefini structura si sco-
pul ghidului. 

2.  Stabilirea legaturilor oficiale  cu politi-
ca educatiei na tionale si strategiei TIC . 

3.  Alcatuirea cadrului detaliat al ghidului. 
4.  Stabilirea structurii de grupare a ghidu-

lui. 
5.  Identificarea si stabilirea unui portofo-

liu initial al initiativelor tintite . 
6.  Începerea diseminarii informatiei si a 

activitatilor de prevenire. 
7.  Consolidarea ghidului prin adaugarea 

unui consor tiu relevant de membri si a unui 
continut detaliat. 

8.  Progresul obiectivelor mentionate, 
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ajustarea ghidului si a initiativelor în functie 
de nevoi. 
 
Noi oportunitati oferite de TIC 
Guvernul se implica sa sprijine un sistem 
educational care sa daruiasca elevilor o baza 
solida de cunostinte si îndemânari de nivel 
primar si posibilitatea sa-si dezvolte pe de-
plin talentele la nivel secundar. 
Aplicarea potrivita si efectiva a TIC va ajuta 
sa puna la dispozitie asemenea oportunitati 
prin dotarea elevilor cu toate posibilitatile de 
a avea un mare control asupra studiilor. Le va 
permite si îi va sprijini sa-si modeleze curr i-
culum-ul în jurul nevoilor lor personale si sa 
învete la timpul lor, în ritmul lor si în mediul 
lor. În practica elevii vor beneficia de: 

 ?  abilitatea de a-si modela cunostintele, 
de a reflecta interesele personale, având ac-
ces la o larga gama de optiuni curriculare, 
inclusiv cursuri sustinute de la distanta de 
profesori de renume mondial si experti în 
domeniu care folosesc TIC, prin accesul la 
resurse de învatare de înalta calitate digitala , 
oricând si de oriunde este nevoie. 

 ?  fixarea scopurilor individuale care , 
combinate cu initiative ca centru pentru copii 
dotati si talentati si dezvoltarea testelor on-
line, vor ajuta elevii sa-si atinga potentialul 
în ritmul propriu. 
TIC are mare potential în dezvoltarea indivi-
dului prin încurajarea elevilor sa-si asume re-
sponsabilitati cu învatare proprie si prin pu-
nerea la dispozitie a unor oportunitati placute 
pentru ei de a-si folosi imaginatia si curiozi-
tatea pentru expresii creative. Procedând as t-
fel, TIC poate avea un impact pozitiv în pr i-
vinta atitudinii de a învata în general si de a 
ajuta sa atraga din nou elevii care au avut 
probleme cu sistemul educational. Acest lu-
cru a fost ilustrat de comunitatea virtuala de 
la Notschool.net, unde tinerii exclusi din 
scoli sunt încurajati sa învete prin sprijinul 
tutorilor mentorilor si al TIC. 
Pentru a participa în întregime la cunoasterea 
economica în cadrul careia TIC nu va fi doar 
esentiala pentru învatare si loc de munca, ci 
si pentru cresterea domeniului de activitati 
libere, indivizii au nevoie: 

? sa fie capabili sa -si aplice cunostintele  
în moduri noi si creative; 

?  sa aiba nivel înalt de învatare, gândire 
si aptitudini rationale precum conceptualiza-
rea si rezolvarea problemelor; 

? sa aiba discretia pentru a sti când sa fo-
loseasca TIC si capacitatea de a-l folosi în 
mod eficace la nevoie; 

? sa fie capabil sa preia cu încredere pro-
prietatea învatarii lor. 
Aceste capacitati se reflecta într-un numar de 
îndemânari complementare de baza în TIC, 
care se pot numi cultura digitala  si cultura 
vizuala. În cunoasterea economiei, aceste în-
demânari sunt aproape la fel de importante 
precum succesul individual.  Cultur a digitala  
descrie eficacitatea informatiei si include ca-
pacitatea de a identifica, localiza si recupera 
informatia semnificativa, deslusi si evalua, 
evalua provenienta, siguranta si acuratetea 
informatiei si argumentelor, prezenta într-un 
mod mediu si apropiat etc. Cultura vizuala 
descrie interpretarea eficace si productia de 
imagini vizuale, incluzând capacitatea de a 
traduce gândirea si creativitatea într-o pre-
zentare eficace , manipula varietati de cai  
(inclusiv video) si aprec ia valorilor estetice. 
Tehnologiile informationale si de comunica-
tie sunt acum mai accesibile tinerilor decât 
oricând, în special acasa, unde accesul la ca l-
culatoare si Internet continua sa creasca. În 
mod special, alte tehnologii cu potential edu-
cational (cum ar fi televiziunea digitala inte r-
activa sau din ce in ce mai sofisticatele in-
strumente de jocuri) devin lucruri comune în 
viata tinerilor (figura 1). 
Tehnologiile însele evolueaza de asemenea 
pentru a pune la dispozitie o functionalitate 
crescânda si o mare probabilitate, în timp ce 
aplicatiile software devin din ce în ce mai in-
teligente si receptive pentru cel care le utili-
zeaza. Luate împreuna, aceste activitati vor 
pune la dispozitie noi oportunitati pentru 
elevi de a-si personaliza accesul la resursele 
de învatare digitala în scoala si în afara ei, 
devenind mult mai importanta posibilitatea 
de a aduce una lânga alta aceste experiente 
de învatare. TIC este din ce în ce mai impor-
tanta pentru scoala generala, pentru elevii ale 
caror studii pot include elemente vocationale 
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si pentru elevii cu nevoi speciale sau handi-
cap medical, care îi împiedica sa urmeze o 
clasa obisnuita. 
Într-adevar, recunoasterea de catre scoli a ca-
litatilor si cunostintelor dobândite în afara 
clasei va fi un factor important în asigurarea 
faptului ca elevii vor fi în continuare motivati 
sa învete. De exemplu, o experienta bogata si 

intensa a tehnologiei de acasa este de asteptat 
sa conduca multi elevi spre scoli cu o mare 
varietate de calitati TIC. Pentru a preveni 
asemenea elevi de a deveni frustrati si afec-
tati, aceste capacitati vor fi nevoite sa fie re-
cunoscute si dezvaluite în diferite programe 
de studiu.  
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Fig. 1 . Tehnologii cu un potential educational în case cu familii având membri 

cu vârste între 5 si 18 ani, în anul 2001 
 

E-learning va furniza elevilor prilejuri 
de a învata oriunde si oricum prin: 

 activarea accesului la notite de la lectii 
si a resurselor digitale; 

 furnizarea accesului individual la ajuto-
rul profesorilor si expertilor si prin activarea 
participarii la discutii online si a activitatilor 
în grup; 

 permiterea afirmarii si evaluarii online ; 
 permiterea pastrarii legaturilor cu cole-

gii si profesorii în timp ce studiaza în afara 
scolii, la serviciu, acasa sau la spital în timp 
ce sunt tratati. 
Aceleasi tehnologii vor furniza parintilor pr i-
lejuri sporite sa participe la educatia copilului 
lor. De exemplu, parintii vor putea trece în 
revista progresul academic si modul cum se 
prezinta copilul lor. Ei vor putea sa aiba ac-
ces la informatia despre pr ogramele actuale 
de studiu si orarele copiilor, de tema pentru 
acasa, precum si de resursele care sprijina ac-
tivitatile de învatare în familie. 
De asemenea, TIC poate sa încurajeze parin-
tii pentru a participa în mod activ la actiunile 
organizate de scoala , prin contact direct cu 
profesorii si conducatorii de scoala si prin 
mai multe prilejuri convenabile pentru a dis-
cuta online cu alti parinti.  
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